K

un Marcusen tunnetuimman teok
sen One-Dimensional M an1 toinen
laitos ilmestyi vuonna 1991, ennakoi
sen esipuheen kirjoittaja Douglas Kellner vuosikymmenen näkevän “Marcuse-renessanssin”. Vuosipäivät ovat
kuitenkin olleet kovin hiljaisia, aina
kin Suomessa. Mutta lieneekö tuo niin
merkillistä, huomauttihan Marcuse
itse opiskelijaliikkeen kuumimpina
vuosina, kun banderolleissa hänen ni
mensä oli liitetty Maon ja Marxin vie
relle kolmanneksi Miksi: “tuskin ku
kaan lukee minun kirjojani”.
Marcusen kirjoitusten syvempi si
sältö onkin jäänyt hänen henkilönsä ja
muutamien tunnetuimpien teesien
varjoon. Teoksesta One-Dimensional
Man muistetaan lähinnä sen johtopää
tökset. Termi “yksiulotteinen yhteis
kunta” kuvasi teollisen yhteiskunnan
kykyä joko torjua tai sulauttaa itseen
sä ne vastavoimat, joita kriittinen yh
teiskuntatiede, myös nuorempi Marcu
se, oli korostanut. Se merkitsi paitsi
ajan yhteiskuntatieteen ja reaalipoli
tiikan kritiikkiä, myös proletariaatin
roolin kyseenalaistusta vallankumo
uksellisena voimana. Paitsi että Mar
cuse totesi nämä ilmiöt, hän myös pyr
ki etsimään niiden taustalla olevaa
kulttuurista dynamiikkaa. Eräs kes
keisimmistä ajatuksista tässä analyy
sissä oli ymmärrys siitä, että monet
yhteiskunnan tarjoamista vapauksis
ta sitoivat ihmiset entistä tehokkaam
min sen elämänrytmiin. Tältä pohjalta
hän tarkasteli niin seksuaalista va
pautumista kuin kulutuskulttuuria,
teollisen yhteiskunnan valvottuja va
pauksia.
Marcuse ei toki muodostanut näitä
ajatuksia yksin. Proletariaatin vallan
kumouksellisen roolin haipumisen tut
kiminen juontaa juurensa natsismin
nousun ajoilta, jolloin monet Marcusen
aatetoverit yrittivät kiihkeästi selvit
tää, miten saksalainen proletariaatti
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hyväksyi kansallissosialistien
lupaukset, ja miksi työväen
vallankumous Saksassa epä
onnistui. Tämä vasemmistointellektuellien joukko ke
rääntyi 20- ja 30- luvuilla
Frankfurtin yliopiston yh
teyteen vuonna 1924 pe
rustetun Yhteiskuntatut
kimuksen instituutin2 ym
pärille. Tämä Frankfurtin
koulukunnan nimellä tun
nettu kirjava joukko ajatte
lijoita joutui pakenemaan
natsienhallintoa Yhdysval
toihin, mistä vain osa pa
lasi takaisin Frankfurtiin paljon myö
hemmin. Sama perusongelma, fasis
min nousu, oli kummitteleva kaikkien
koulukunnan vanhojen edustajien
ajattelussa. Heistä parhaiten muiste
taan Marcuse, mutta hänen kuvansa
on kovin yksiulotteinen, jos sanonta
sallitaan.

I

ronista on, että teollista yhteiskun
taa ja sen yksiulotteista henkistä elä
mää ruoskineesta ajattelijasta onkin
tullut osa vakiintunutta yhteiskunta
tiedettä, yksi klassikko muiden jouk
koon. Harvoja poikkeuksia lukuun ot
tamatta hänen teoriansa käsittely kes
kittyy näihin edellä mainittuihin joh
topäätöksiin. Tämä on kuitenkin ym
märrettävää, sillä hänen teoriansa
ydin on hyvin vaikeaselkoinen, eikä se
ole ymmärrettävissä ilman hänen saa
miaan vaikutteita. Samalla tavoin nuo
tunnetummat teesit liittyvät olennai
sesti hänen varhaisempaan, täyteläisempään teoriaansa. Mutta hänen retoriikkansa on välillä hyvinkin löysää,
jopa ristiriitaista. Provokatiiviset lau
seet ja kommentit aikalaistapahtumiin upposivat niin kriitikkoihin kuin
ajan militantteihin ja kukkaislapsiin3.
Jos Marcusea tarkastellaan yksityisajattelijana, on hänestä jäänyt yksi

ulotteinen kuva ymmärrettävä.
Vaikka Marcuse olikin monille ajan
opiskelijaradikaaleille esikuva, hänen
oma henkilöhistoriansa ei aina anna
niin radikaalia kuvaa. Hän osallistui
sotaponnisteluihin toimiessaan fasis
min erikoisasiantuntijana CIA:n esi
asteessa OSS:ssa (Office of Strategic
Services), missä hänen komennuksiinsa kuului muun muassa tulevan
miehityshallinnon yhteyshenkilöiden
arviointi. Marcuse itse lienee nähnyt
tämän kauden välttämättömänä paha
na, osana kamppailua fasismia vas
taan. Pian sodan jälkeen hän joutuikin
eristyksiin ja erosi virastaan. Hänen
myöhempi uransa oli heilahtelua mai
neesta pahamaineisuuteen, ja hän itse
joutui eroamaan Brandeisin yliopistos
ta poliittisista syistä. Hän kuitenkin
säilytti mahdollisuutensa tehdä aka
teemista työtä aikana, jolloin vasem
mistolainen ajattelu oli Yhdysvalloissa
vaarallista. Itse asiassa Douglas Kellnerin mukaan Marucse oli aikanaan
McCarthyn politiikan kannattaja!
Akatemiankin suhteen hänen mielipi
teensä heilahtelivat: vuoden 1968 Pa
riisin mellakoivia opiskelijoita hän vä
liin ihannoi, väliin kritisoi yliopisto
laitoksen vahingoittamisesta. Näiden
yhdysvaltalaisia kollegoja hän kan

nusti auktoriteettikapinaan, mutta
saattoi muistuttaa yliopiston olevan
hyvä kanava vallankumouksellisten
vaatimusten toteuttamiseen järjestel
män sisällä.
Yksiulotteisen yhteiskunnan teesin
kirjoittajan suusta viimeinen kuulos
taa omituiselta. Mutta on äärimmäi
sen tärkeää muistaa, että Marcuse ei
missään vaiheessa kirjoittanut koherenttia poliittista manifestia. Hänen
koko uransa oli reagointia ympärillä
muuttuvaan maailmaan, muutosten ja
muutosliikkeiden ennakointia ja nii
den saavutusten kritiikkiä.
Hänen viimeisissä merkittävissä po
liittisissa kirjoituksissaan on nähtä
vissä jo aimo annos epätoivoa, ja ennen
hänen kuolemaansa julkaistussa teok
sessa Die Permanenz der Kunst4 hän
palasi nuoruutensa teemoihin petty
neenä uusvasemmiston haipumiseen.
Tämä ei tarkoita, että kaikki Her
bert Marcusen tunnetuimmat ajatuk
set olisivat vain osa aikansa poliittista
retoriikkaa, tai että hänen henkilönsä
ja uransa muistelemisessa ei olisi miel
tä. Marcuse oli paitsi merkittävä filo
sofi myös tärkeä toimija 60- ja 70-luvun yhteiskunnallisissa liikkeissä, jos
kin hänen toimintansa rajoittui lähin
nä julkisiin lausuntoihin ja luennoin
tiin. Mutta näiden vuosipäivien yhtey
dessä olisi tärkeää nostaa esiin sitä
teoreettista ydintä, joka yksiulotteisen
yhteiskunnan kritiikin taustalta löy
tyy. Opiskelijagurun sijaan mielestäni
merkittävämpi Marcuse on se, jonka
keskeiset teokset ovat osa kriittisen
yhteiskuntatieteen ja kulttuurikritii
kin kehitystä. Tämän Marcusen mer
kitys maailmaansa on epäsuorempi
kuin banderolleissa komeilleen kapinateoreetikon.

M

arcusen tuotannon keskeisimmät
teokset ovat vuonna 1941 ilmes
tynyt Reason and Revolution sekä
vuonna 1955 ilmestynyt Eros and Civilization. Näissä teoksissa hän kypsyt
tää ne monet teemat, jotka hänen ai
kaisemmissa kirjoituksissaan vasta
orastavat. Vaikka näiden kahden teok
sen välillä onkin nähtävissä siirtymä,
on niiden peruspyrkimys sama. Taus
talla on ajatus vapaasta sivilisaatios
ta, ei utopiana vaan aitona historial
lisena mahdollisuutena. Ja vaikka teo
reettinen pohja muuttuu radikaalisti,
on pyrkimyksenä muotoilla objektiivi
nen perusta vapaan kulttuurin ele
menttien tarkastelulle: ihmisen todel
listen tarpeiden, työn ja vapauden ja
teknologian arvioinnille0. Etenkin te
osta Eros and Civilization lukiessa
tämä arvostelmapohjan etsintä on mo

tiivi, jonka tiedostaminen on ymmär
tävälle lukemiselle välttämätöntä. Sa
ma etsintämatka on jatkuva myös
vuonna 1964 julkaistussa teoksessa
One-Dimensional Man, joka onkin
pääosin edellisen pääteoksen teemojen
toistoa.
Reason and Revolution on osa Mar
cusen sotaponnisteluja, hänen “sota
kirjansa”. Sen päällimmäisenä motii
vina on kumota käsitys Hegelistä
preussilaisen valtion apologeetikkona
ja totalitäärisen valtion oikeuttajana.
Teos on myös itsenäinen kriittisen yh
teiskuntatieteen historiikki ja positi
vistisen yhteiskuntatieteen kritiikki.
Näiden pintatason motiivin lisäksi
teoksella on tärkeä asema Marcusen
koko tuotannossa. Hän muotoilee teok
sessa oman käsityksensä Hegelin filo
sofiasta ja sen suhteesta Marxiin. Mar
cusen mukaan Hegel on väärinymmär
retty, kun tämän tuotanto on tulkittu
jyrkäksi idealismiksi. Nämä elementit
Hegelin filosofiassa ovat hänen mu
kaansa sitä alistumista ja kriittisyy
destä luopumista, johon tämä elämäs
sään päätyi. Hegelin ajattelun pohjalla
on materiaalisen todellisuuden kritiik
ki, usko vapaaseen yhteiskuntaan.
Vahvan valtion puolustaminen ei ollut
olennainen osa tätä teoriaa. Marcuse
väittääkin, että historiallinen mate
rialismi ei olisi Hegelin nurinkääntä
mistä, vaan paluuta tämän filosofian
juurille. Kansallissosialismin suhde
Hegeliin oli taasen negatiivinen: juuri
se ymmärsi, miten kiinteä suhde oli
Hegelillä ja kriittisellä yhteiskunta
teorialla, etenkin marxismilla. Näin
tämän aikalaiskirjoittamisen ja yh
teiskuntatieteen historiikin ytimessä
on pyrkimys muodostaa vapaan yh
teiskunnan teoriaa ja teoriaa siitä, mi
ten muutos on mahdollinen.
Eros and Civilization on tämän et
sinnän huipentuma. Voi hyvällä syyllä
sanoa, että kaikki sen jälkeen kirjoitet
tu on reagointia vastoinkäymisiin, ai
emman optimismin horjumista. Vuon
na 1966 kirjoitettu kriittinen esipuhe
on hyvä esimerkki tästä kasvavasta
pessimismistä. Mutta vuonna 1955
Marcuse aidosti uskoi löytäneensä sen
sivilisaation dynamiikan, joka toisaal
ta herätti vaatimuksen vapauteen, toi
saalta palautti entiset herruusjärjestelmät uudessa muodossa. Tätä herran
ja rengin dialektiikkaa hän oli pohti
nut jo edellisessä pääteoksessaan. Lä
hestymistapa oli Sigmund Freudin
psykoanalyyttisen viettiteorian uudel
leentulkinta. Freudin mukaan inhi
millinen ahdistus ja kulttuurin tuhoa
vat voimat olivat sivilisaation välttä
mätön hinta. Marcuse väitti, että

Freud sekoitti keskenään yhden sivili
saation historiallisen vaiheen ja sivili
saation sinänsä. Hän tarkasteli Freu
din viettiteoriaa niin yksilönkehityk
sen kuin koko sivilisaatiohistorian ta
solla, ja selvitti sivilisaation syntymi
sen ja sen uusintamisen dynamiikkaa.
Teollinen yhteiskunta oli Marucsen
mukaan keinotekoisesti säilyttänyt
sen niukkuuden tilan, joka oli vapaan
yhteiskunnan esteenä. Kulttuurin
saavutukset toisaalta mahdollistivat
vapautumisen, mutta toisaalta ole
massa olevat herruusjärjestelmät hei
jastuivat myös ihmisen sisäiseen luon
toon. Ensimmäisen, synnynnäisen
luonnon rinnalle syntyi kulttuurinen,
“toinen luonto”.6 Todellinen vapautu
minen ei ollut mahdollista ilman tä
män ihmisen sisäisen ulottuvuuden
muuttumista. Mutta tämä vapautumi
nen ei ollut Marcuselle sisäinen matka
tai mystinen kokemus: hän oli kärkevä
psykedelialiikkeen kriitikko. Vapau
tuminen niin ulkoisesta kuin sisäises
tä sorrosta oli poliittinen kamppailu.

K

uten edellä todettiin, Marcusen
käytännöllisemmät ajatukset tä
män vapautumisen toteutumisesta oli
vat osin ristiriitaisia, ja hänen kasvava
pessimisminsä johti hänet vanhuuden
päivillä pohtimaan taiteen merkitystä
viimeisenä kriittisen ajattelun turva
paikkana yksiulotteisessa maailmas
sa, niin teollisen kapitalismin kuin
reaalisosialisminkin piirissä. Merkit
tävämpi on hänen panoksensa kriitti
sen yhteiskuntatieteen perinteen ja t
kajana ja elvyttäjänä. Hänen ajatuk
sensa luonnon ja kulttuurin yhteisestä
dynamiikasta, historiallisuuden tee
ma vahvassa mielessä, on hänen tär
kein jäämistönsä, jota näiden vuosipäi
vien yhteydessä sopii muistaa. Marcuse
on osa sitä ajattelun perinnettä, jolle
monet nykyiset kriittiset suuntaukset
ovat paljosta velkaa. Douglas Kellnerin ennustaman Marcuse-renessanssin sijaan, yksityisajattelijan kuvan
korostamisen sijaan, toivoisin tämän
perinteen nostamista omaan arvoonsa.
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Alkuteos ilmestyi vuonna 1964, suo
mennos vuonna 1969 (Weilin + Göös)
Markku Lahtelan kääntämänä.
Institute fiir Social Forschung
Ehkä eniten kiistaa aiheuttivat hänen
kommenttinsa älyllisestä diktatuu
rista. Vuonna 1978 Habermas pyysi
haastattelussa kommenttia teoksessa
Eros and Civilization olleeseen asiaa
koskeneeseen katkelmaan. Marcusen
vastaus oli välttelevä, ja hän päätyi
ajatukseen “älyllisestä diktatuurista
demokratiassa” (!?).
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Ilmestyi Miinchenissä vuonna 1977, englannik
si nimellä Aesthetic Dimension vuonna 1978
Bostonissa.
Tosin Marcusen kirjoitukset teknologiasta ovat
hyvin ristiriitaisia. Hänen teknologiakäsityksessään on vahvoja vaikutteita entiseltä opetta
jalta Martin Heideggeriltä, mutta jo teoksessa
Eros and Civilization nämä vaikutteet alkavat
vähetä. Toisaalta Marcuse arvioi terävästi tek
nologian osuutta herruuden kulttuurin pysyttä
misessä, mutta toisaalta hänen näkemyksensä
teknologian vapauttavasta potentiaalista ovat
hyvin yksioikoisia: niissä teknologia näyttää
puhtaalta välineeltä.
Toisin kuin Freudin tulkinnoissa yleensä, Mar
cuse ei käsittääkseni nähnyt ihmisluontoa alku
peräisen/luonnollisen idin ja kulttuurisen su
peregon kamppailuna. Ihminen oli syntymäs
tään lähtien kulttuurinen olento, ja koko hänen
viettirakenteensa oli luonnon ja kulttuurin yh
teisen dynamiikan tuote. Ero Freudin ja Mar
cusen välillä oli siinä, että Marcuse uskoi tämän
sisäisen kamppailun rauhoittamiseen.
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ämä ei tietenkään sulje pois mahdollisuutta, että on olemassa
fanaattisia filosofeja. Isaiah Berlin sanoi kerran juuri sellai
siksi loogisen positivismin ääri-edustajia ja saksalainen psy
kologi Joseph Rudin väitti teoksessaan Fanaattisuus aivan samaa
Kantin kategorisista imperatiiveista.Jos kuitenkin voin osoittaa,
että tietynlainen filosofointi voi palvella fanaattisuuden vastamyrkkynä, edesauttaa se ainakin karkottamaan käsitystä filosofi
asta vain älyllisenä pelinä.
Jos olen oikeassa, minulle ehkä vastataan, että pitäisi olla run
sain mitoin kirjoja, jotka jo otsikossaan julistavat, että ne on suun
nattu mitä tahansa vallitsevaa fanaattisuutta vastaan, sillä fa
naattisuutta on esiintynyt ikiaikaisesti mitä moninaisimmissa
muodoissa. Filosofiassa teokset, jotka julistavat vastustavansa fa
natismia, ovat kuitenkin erittäin harvinaisia, toisin kuin psykolo
gisessa tai historiallisessa kirjallisuudessa.
Tilanne muuttuu hieman, jos muistelemme miten merkillisellä
tavalla kaksi sanaa ilmestyi lähes samanaikaisesti englannin kie
leen 1600-luvulla. Nämä sanat olivat ‘entusiasmi’ (innostus, into,
intoilu, hurmahenkisyys) ja ‘fanaattisuus’ (kiihkoilu, kiihkomielisyys). Ne toimivat jonkin aikaa toistensa synonyymeina ja ‘entusiasmia’ käytettiin yleisemmin siitä, mitä nyt kutsumme ‘fanaat
tisuudeksi’.
Epäilemättä nämä sanat ovat nykyään niin etäällä toisistaan,
että filosofian opettaja, joka haluaisi nostattaa ‘entusiasmia’ oppi
laissaan varmaankin närkästyisi ajatuksesta, että olisi käännyttä
mässä heitä ‘fanaatikoiksi’.
Lukiessani huolella Humen kirjoituksia huomasin, että arvostel
lessaan 1600-luvun uskonnollisia kiihkoilijoita hän lähes aina sa
noo ‘entusiasmi’ silloin kun me sanoisimme ‘fanaattisuus’. Vain
kerran hän ei tee niin: käsitellessään ‘runollista entusiasmia’, sen
ajan kirjallisuudenteorian onttoa fraasia Treaiise-teoksessaan. Tä
mä romantiikan runoilijoiden käyttämä fraasi teki sanasta ‘entu
siasmi’ kunniallisen.
Kun tunnistetaan sanojen aikaisempi synonyymisyys, lisäänty
vät huomattavasti ne teokset, joissa filosofit ovat suoraan käsitel
leet fanaattisuutta.

